
HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH HẢI DƯƠNG

BAN KINH TẾ - NGÂN SÁCH
        
          Số:         /BCTT-KTNS

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Hải Dương, ngày      tháng 7  năm 2021

BÁO CÁO THẨM TRA 
Về việc đề nghị quyết định chủ trương đầu tư 

Dự án xây dựng Hạ tầng công nghệ thông tin Trung tâm dữ liệu của tỉnh
cho Chính quyền điện tử và đô thị thông minh

(Báo cáo tại kỳ họp thứ hai, HĐND tỉnh khoá XVII)

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa 
đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính 
quyền địa phương ngày 22/11/2019;

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;
Căn cứ Luật Công nghệ thông tin ngày 29/6/2006;
Căn cứ Luật An ninh mạng ngày 12/6/2018;
Căn cứ Luật Đầu tư công ngày 13/6/2019;
Căn cứ Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06/4/2020 của Chính phủ Quy 

định chi tiết thi hành một số điều của Luật đầu tư công;
Căn cứ Nghị định số 73/2019/NĐ-CP ngày 05/9/2019 của Chính phủ quy 

định quản lý đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin sử dụng nguồn vốn ngân sách 
nhà nước;

Căn cứ Nghị quyết số 20/2019/NQ-HĐND ngày 12/12/2019 của HĐND 
tỉnh Hải Dương về việc quyết định chủ trương đầu tư Chương trình “Xây dựng 
chính quyền điện tử và đô thị thông minh tỉnh Hải Dương giai đoạn 2020-2025, 
định hướng đến năm 2030”; Nghị quyết số 08/2020/NQ-HĐND ngày 
02/11/2020 của HĐND tỉnh Hải Dương về việc sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 
20/2019/NQ-HĐND ngày 12/12/2019 của HĐND tỉnh Hải Dương;

Căn cứ Nghị quyết số 06-NQ/TU ngày 26/3/2021 của Ban chấp hành 
Đảng bộ tỉnh Hải Dương về Nghị quyết “Chuyển đổi số giai đoạn 2021-2025, 
định hướng đến năm 2030”;

Căn cứ Thông báo số 246-TB/TU ngày 09/6/2021 của Ban Thường vụ 
Tỉnh ủy về chủ trương đầu tư 3 dự án thành phần thuộc Đề án xây dựng chính 
quyền điện tử và đô thị thông minh tỉnh Hải Dương giai đoạn 2020-2025, định 
hướng đến năm 2030;

Căn cứ Nghị quyết số 20/2020/NQ-HĐND ngày 24/12/2020 của HĐND 
tỉnh về phương án kế hoạch đầu tư vốn ngân sách địa phương 5 năm 2021-2025 
của tỉnh Hải Dương;

Xét đề nghị của UBND tỉnh tại Tờ trình số 43/TTr-UBND ngày 24/6/2021 và 
qua hoạt động giám sát thực tế, Ban kinh tế - ngân sách có một số ý kiến như sau: 

Dự án Xây dựng Hạ tầng công nghệ thông tin Trung tâm dữ liệu của tỉnh 
cho Chính quyền điện tử và đô thị thông minh thực hiện với mục tiêu đầu tư là 
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xây dựng Trung tâm dữ liệu với hạ tầng và nền tảng số tập trung, thống nhất của 
tỉnh Hải Dương, phục vụ kế hoạch chuyển đổi số, xây dựng chính quyền điện tử 
và đô thị thông minh, hướng tới chính quyền số. Trung tâm dữ liệu tỉnh đủ năng 
lực phục vụ các yêu cầu lưu trữ, liên thông chia sẻ cơ sở dữ liệu với độ an toàn 
và bảo mật cao để ứng dụng công nghệ thông tin trong chính quyền điện tử và 
đô thị thông minh một cách nhất quán, tập trung, đồng bộ theo một kiến trúc 
thống nhất, đảm bảo khả năng cung cấp cơ sở hạ tầng dùng chung của tỉnh, dễ 
dàng mở rộng và nâng cấp, cung cấp linh hoạt tài nguyên công nghệ thông tin 
phục vụ xây dựng chính quyền điện tử và đô thị thông minh, từng bước hoàn 
thiện các mục tiêu của Đề án Xây dựng Chính quyền điện tử và Đô thị thông 
minh tỉnh Hải Dương giai đoạn 2025, định hướng đến năm 2030. 

Đây là dự án nhóm B, theo quy định của Luật đầu tư công năm 2019 cấp 
quyết định chủ trương đầu tư là Hội đồng nhân dân tỉnh. Do vậy, việc Hội đồng 
nhân dân tỉnh ban hành Nghị quyết quyết định chủ trương đầu tư dự án xây 
dựng hạ tầng công nghệ thông tin, trung tâm dữ liệu của tỉnh cho Chính quyền 
điện tử và đô thị thông minh là cần thiết và đúng thẩm quyền. 

Ban kinh tế - ngân sách nhất trí về chủ trương đầu tư dự án xây dựng hạ 
tầng công nghệ thông tin, trung tâm dữ liệu của tỉnh cho Chính quyền điện tử và 
đô thị thông minh với nội dung, quy mô đầu tư như sau:

  1. Xây dựng Trung tâm dữ liệu có hạ tầng kỹ thuật hiện đại đáp ứng tiêu 
chuẩn cấp 2+ và hướng tới cấp 3 theo Thông tư 03/2013/TT-BTTTT ngày 
22/01/2013 của Bộ Thông tin và Truyền thông.

a. Hệ thống thiết bị
- Thiết bị công nghệ thông tin cho Trung tâm dữ liệu
- Thiết bị hạ tầng kỹ thuật Trung tâm dữ liệu: 
- Thiết bị công nghệ thông tin cho Trung tâm dữ liệu dự phòng:
b. Hệ thống phần mềm thương mại
c. Nâng cấp hệ thống phần mềm phục vụ nền tảng tích hợp chia sẻ cơ sở 

dữ liệu tỉnh (LGSP).
d. Dịch vụ:
- Dịch vụ cài đặt, lắp đặt, tích hợp hệ thống công nghệ thông tin.
- Dịch vụ cho Trung tâm dữ liệu dự phòng: Gói kết nối, đồng bộ Trung 

tâm dữ liệu với Trung tâm dữ liệu dự phòng (01 gói); thuê dịch vụ giải pháp dự 
phòng đám mây công cộng (36 tháng): Dịch vụ thuê vị trí đặt tại Trung tâm dữ 
liệu trong nước; hệ thống dự phòng trên đám mây công cộng (hệ thống máy ảo; 
hệ thống ổ cứng đi kèm máy ảo; hệ thống kiểm soát dự phòng; đường kết nối 
VPN Gateway thông thường; hệ thống lưu trữ tập trung).

e. Đào tạo và chuyển giao công nghệ
2. Ban Kinh tế - ngân sách HĐND nhất trí với đề nghị về tổng mức đầu tư 

là 499 tỷ 578 triệu đồng, Tuy nhiên, Ban Kinh tế - ngân sách có một số ý kiến 
như sau: 

Dự án xây dựng hạ tầng công nghệ thông tin, trung tâm dữ liệu của tỉnh 
cho Chính quyền điện tử và đô thị thông minh là một trong những dự án thành 
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phần thuộc đề án xây dựng chính quyền điện tử và đô thị thông minh tỉnh Hải 
Dương giai đoạn 2020-2025, định hướng đến năm 2030, đã được Hội đồng nhân 
dân tỉnh khóa XVI quyết nghị thông qua tại kỳ họp thứ 14. Dự án được thực 
hiện phân kỳ bố trí kế hoạch vốn giai đoạn 2016-2020 là 150 tỷ; giai đoạn 2021-
2022 là 300 tỷ. Tuy nhiên trong quá trình thực hiện đề án, giai đoạn 2016-2020 
dự án chưa được phê duyệt chủ trương đầu tư và không được phân bổ nguồn vốn 
giai đoạn 2016-2020. Mặt khác, phương án kế hoạch vốn đầu tư công trung hạn 
5 năm 2021-2025 nguồn ngân sách địa phương thực hiện đề án là 500 tỷ. Nếu 
tính tổng nhu cầu vốn của 3 dự án thành phần trình Hội đồng nhân dân tỉnh 
thông qua tại kỳ họp thứ hai, tổng nguồn vốn cần bố trí cho giai đoạn 2021-2025 
đã là 849 tỷ 066 triệu đồng. Do vậy để đảm bảo tính khả thi trong việc cân đối 
bố trí vốn thực hiện dự án, Ban Kinh tế - ngân sách đề nghị đại biểu thảo luận và 
cho ý kiến về việc bố trí đủ nguồn vốn ngân sách tỉnh trong phương án kế hoạch 
đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 nguồn vốn ngân sách địa phương, có 
kế hoạch cấp vốn cụ thể hàng năm cho dự án.

Quá trình triển khai thực hiện, đề nghị UBND tỉnh cần đánh giá rõ hơn 
thực trạng hạ tầng công nghệ thông tin toàn tỉnh để đưa ra giải pháp phát huy 
hiệu quả cao nhất của các dự án thành phần thuộc Đề án “Xây dựng chính quyền 
điện tử và đô thị thông minh tỉnh Hải Dương giai đoạn 2020 - 2025, định hướng 
đến năm 2030”. Việc dự án đầu tư tại Trung tâm Văn hóa xứ Đông của tỉnh theo 
hình thức đầu tư mới và kết hợp nâng cấp, cải tạo hệ thống phần cứng hiện có 
cần đảm bảo Trung tâm dữ liệu được đầu tư có đủ năng lực để vận hành các hệ 
thống của toàn tỉnh. 

Về phạm vi, nội dung, quy mô đầu tư: Yêu cầu rà soát các nội dung đảm 
bảo mục tiêu xây dựng trung tâm dữ liệu của tỉnh phục vụ cho hoạt động chính 
quyền điện tử và đô thị thông minh; đồng thời, làm rõ giải pháp quản lý, vận 
hành Dự án hiệu quả. 

Về thời gian và tiến độ thực hiện: nhất trí chia làm 2 giai đoạn, trước mắt 
bố trí kinh phí đủ để thực hiện các hạng mục đầu tư trong giai đoạn 1 năm 2021; 
đồng thời, tính toán, cân đối nguồn lực phù hợp với yêu cầu để xác định tiến độ 
thực hiện giai đoạn 2 vào những năm tiếp theo. 

Trên đây là ý kiến thẩm tra của Ban kinh tế - ngân sách HĐND tỉnh về nội 
dung Tờ trình số 43/TTr-UBND ngày 24/6/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh. Đề 
nghị HĐND tỉnh xem xét, quyết định./.
Nơi nhận:
- Các đại biểu HĐND tỉnh;
- Các đại biểu dự kỳ họp;
- Lưu VT, KTNS.

TM. BAN KINH TẾ - NGÂN SÁCH
TRƯỞNG BAN

Trịnh Thúy Nga
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